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Beste “groët Venlonaer”, 

Het mag dan nu wel hartje zomer zijn, maar graag kijken we nu alvast met u vooruit naar
“De waek van ’t Venloos Book” die de eerste week van november 2014 plaatsvindt. Een boekenweek speciaal 
voor alle inwoners en liefhebbers van onze gemeente, om het lokaal geschreven boek te promoten.

In 2013 werd de eerste week georganiseerd, met groot succes! Lokale schrijvers & uitgevers werden
in de spotlight gezet en kregen zo veel extra aandacht van het publiek. Die aandacht zorgde voor een extra 
verkoopimpuls en dat is natuurlijk geweldig voor alle betrokkenen.

Frans Pollux schrijft het Boekenweekgeschenk 2014
De week van het Venlose boek wordt dit jaar grootser van opzet en start op vrijdag 31 oktober met
een écht boekenbal in het leescafé van de stadsbibliotheek. Dan presenteert schrijver Frans Pollux
zijn Boekenweekgeschenk! Mensen die in de week van 1 tot en met 8 november 2014 een Venloos boek
kopen, en/of lid worden van de Bibliotheek, krijgen het Boekenweekgeschenk gratis aangeboden.

Media aandacht
Om onze Venlose schrijvers & uitgevers extra aandacht te geven, zal er rondom de week veel (media-)
aandacht worden georganiseerd. Lokale media worden ingeschakeld, deelnemers zullen via eigen media
online en offline worden ondersteund met uitingen en er wordt een speciaal magazine uitgegeven.

Magazine over het Venlose boek
De special over het Venlose boek zal met uw hulp zo goed en kwaad als mogelijk alle titels, uitgevers en 
schrijvers presenteren. Met hierin korte presentaties, enkele boekbesprekingen en het programma van de 
hele week. Het doel is om het magazine in de gehele gemeente Venlo huis-aan-huis te verspreiden en via
dit medium extra aandacht te vestigen op de Venlose Boekenweek. Met uw hulp kunnen we dat realiseren.

Draag bij aan het gezamenlijke succes!
Alleen samen met álle schrijvers, uitgevers, verkooppunten en andere betrokkenen kunnen we deze week
tot een succes brengen. Daarvoor vragen we ook om uw hulp. Doe mee en draag bij aan succesvolle aandacht 
en verkoop van het Venlose boek door uw bijdrage te leveren.

Uw bijdrage 
>Partner € 1.000,-
>Ondersteuner € 500,-
>Adverteerder € 200,-

>Uitgever € 250,-
>Wederverkoper € 250,-
>Auteurs  € 50,-

Alle input voor de special dient gerelateerd te zijn aan het Venlose Boek.
Voor uitgevers & boekhandels is dit verkoopbevorderende gezamelijke promotie,
bedrijven met Venlose producten krijgen de mogelijkheid om in dit umfeld te adverteren,
partners & ondersteuners krijgen via de Venlose Boekenweek extra aandacht en auteurs
worden in het overzicht met titels genoemd. 

Als we samen optrekken en hetzelfde doel voor ogen houden, wordt dit nog
een groter succes als voorgaande jaar. Kunnen we op uw rekenen?
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